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Znovunalezené Vánoce

Šestnáctka bojuje s úklidem chodníků
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Domovní správa
Radotín končí

nících) se zimní údržba nezajišťuje. 
Druhým krokem byla změna vyhláš-
ky č. 39/1997 Sb. HMP, o schůdnosti 
místních komunikací: na komunika-
cích může zůstat zbytková vrstva sně-

hu 2 centimetry, schůdnost chodníků 
se zajišťuje jen v době od 7 do 17 hodin 
a sypat se může většími zrny inertní-

   Novela zákona o pozemních komuni-
kacích zamotala hlavu prakticky všem 
obcím a městům v České republice. 
Někde se jen připojišťují, jinde letos 
vydají o miliony navíc. V Praze přistu-
puje k odpovědnosti za chodníky každá 
městská část jinak.  

Hlavní město (HMP) bylo začát-
kem roku nejhlasitějším kritikem 
vypuštění odpovědnosti majitelů 
sousedních nemovitostí v obcích za 
údržbu přilehlého chodníku, resp. 
škodu vyplývající z jeho neschůdnosti, 
ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Novela však prošla 
a od jara odpovědnost padá na vlast-
níky chodníků, což jsou v drtivé vět-
šině municipality, v Praze tedy hlavní 
město. To zareagovalo dvojím způso-
bem: legislativním a ekonomickým. 

Novelizovala se vyhláška č. 45/1997 
Sb. HMP, jež stanovuje, na kterých 
místních komunikacích (a nově chod-

vaným vlezlou kolovrátkovou podo-
bou koled, se hůř hledá, ale stále je tu. 
To je to, co dává sílu dnům mezi první 
adventní nedělí a Třemi králi.

Sváteční čas se má světit, má být 
dobou tichého zastavení se i setkání 
s bližními. To ale neznamená, že je 
třeba v soupiskách lidového folklóru 
hledat ty opravdu „pravé“ zvyky a nu-
tit se do jejich vykonávání navzdory 
tomu, že je člověk zná třeba jen z let-

mé návštěvy skanzenu. K zdravému 
vzdorování únavné komerční masáži 
patří pro každého něco jiného: dávné 

O druhém svátku vánočním, 26. prosince 2009 
v 16.00 hodin, se Radotín vánočně naladí 
koncertem Pražské mobilní zvonohry – stejně 
jako Velká Chuchle o den a půl dříve (25. pro-
since v 10.00 hodin). Tento jedinečný hudební 
nástroj Petra Rudolfa Manouška je sestaven 
z tolika zvonů, kolik má Praha městských 
částí – jako symbol jejich soudržnosti (více 
na www.carillon.cz). Zvon č. 21 s tónem D3 
symbolizuje Prahu 16, tedy Radotín. Vystou-
pení, které připravila Městská část Praha 16 
již poosmé v prostoru náměstíčka před budovou 
radotínské radnice a kostelem sv. Petra a Pav-
la v ulici Václava Balého, nabídne vánoční, li-
dové i klasické melodie. Každý je na něm vítán, 
ať už si s sebou vezme svíčku nebo ne!

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t s k é  č á s t i 
Praha 16 v září odsouhlasilo zrušení 
příspěvkové organizace Domovní sprá-
va Radotín k 31.12.2009. Správcovské 
povinnosti přecházejí přímo na vlast-
níka domů, Městskou část Praha 16. 

Jak informovaly Noviny Prahy 16 
č. 10/2009, po realizovaném prodeji 
20 bytových domů klesá rozsah ob-
hospodařovaných nemovitostí, kte-
rých bude 26 s celkem 321 bytovými 
jednotkami. Nižší počet bytů pak 

Linka tísňového volání pražské měst-
ské policie s číslem 156 se stala pevnou 
součástí života Pražanů. Pro obyvatele 
hlavního města je stejnou jistotou jako 
linky záchranky nebo hasičů. 

Za první tři čtvrtletí roku 2009 
evidovali v Centrálním operačním 
středisku celkem 174 804 volání, při 
nichž občané oznámili 115 trestných 
činů a 31 426 přestupků. Mimo jiné 
strážníci díky telefonickému upo-
zornění zadrželi 112 podezřelých ze 
spáchání trestného činu. „V srpnu se 

Konec roku je již pravidelným 
obdobím přípravy rozpočtů na 
všech úrovních jak v privátní 
sféře, tak i ve státních institucích. 
Jedná se o základní instrument, 
dle něhož se posléze subjekty dva-
náct měsíců řídí. Letošní sesta-
vování má v některých oblastech 
lehčí či větší nádech nejistoty, jeli-
kož ekonomická situace a hospo-
dářská recese dopadá na všechny. 
Aktuální sestavování rozpočtu 
na příští rok je oproti běžným 
zvyklostem komplikovanější a ča-
sově delší, jelikož v některých pří-
jmových či výdajových položkách 
je mnoho neznámých, které je 
potřeba na základě nových údajů 
upřesňovat. Proto jsme mnohdy 
svědky přijímání prozatímních 
rozpočtových provizorií na první 
měsíce nového roku. 

Nebudu se zaobírat „teatrá l-
ními“ parlamentními diskusemi 
a schvalovacím procesem státního 
rozpočtu, které jsme v případě ne-
spavosti mohli sledovat na přelomu 
listopadu a prosince v nočních ho-
dinách v televizním záznamu, ale 
sestavením rozpočtu Městské části 
Prahy 16, tedy radotínské radnice. 
Jsem velice rád, že se podařilo i na 
rok 2010 dodržet zásadní a serióz-
ní filozofii předchozích let, a to se-
stavením vyrovnaného rozpočtu, 
bez dlouhodobého zadlužování. 
Zjednodušeně tedy budeme mít 
to, na co máme. Sestavování vize 
ročního hospodaření má svoji 
procedurální část, kde se určují 
priority z hlediska financování, 
ale i nepopulární škrty. Dlou-
hodobě nejzásadnější otázkou je 
zajištění výkonu státní agendy pro 
celý správní obvod Prahy 16, která 
je ze strany státu hluboce podfi-

nancována a radotínská radnice ji 
musí každoročně finančně sanovat. 
Dlouhodobými úspornými opatře-
ními se podařilo výrazně zastavit 
rozevírání „ekonomických nůžek“, 
což se projevilo meziroční úsporou 
přes pět miliónů Kč. 

Další výdajová neznámá vyplý-
vá z novelizace „chodníkového 
zákona“, kde povinnost údržby 
nově přechází na vlastníka komu-
nikace. Nikdo neví, jak tuhá bude 
zima, a tak k nástřelu výdajů jsou 
využívány statistické údaje z mi-
nulých let. Z důvodu minimalizace 
nákladů do příštích let byla poří-
zena multifunkční technika, díky 
níž bude prováděn úklid a hlavně 
odstraňování sněhu ve vyhláško-
vých lhůtách. Pro tyto účely bude 
rovněž využita nabídka od Úřadu 
práce hl. m. Prahy na personální 
zajištění veřejně prospěšných 
prací včetně i mzdových nákladů. 
Jelikož v příštím roce chceme např. 
na základě zvyšující se poptávky 
seniorů rozšiřovat poskytování pe-
čovatelské služby, realizovat další 
investiční akce, zabezpečit provoz 
kina, knihovny, kulturního stře-
diska, podporovat volnočasové or-
ganizace, doplňovat veřejnou zeleň 
aj., tedy připravovat projekty pro co 
nejširší okruh radotínských občanů 
všech věkových skupin, znamená to 
další krok k zefektivňování chodu 
úřadu a k udržení mandatorních 
výdajů minimálně na úrovni letoš-
ního roku. V maximální míře bude 
snaha zajistit i finance nad rámec 
dotačních vztahů od hl. m. Prahy, 
tak jak se to v letošním roce poda-
řilo z projektů vypsaných Minis-
terstvem financí a Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Samozřejmě, kdo se chce podrob-
něji seznámit s návrhem rozpočtu 
městské části, má možnost si jej 
prostudovat na webových stránkách 
www.mcpraha16.cz
   Závěrem mi dovolte, abych v oče-
kávání blížícího se Štědrého večera, 
Vám všem, ale i Vašim příbuzným 
a blízkým, popřál  pevné zdraví, 
pokud možno klidné zvládnutí 
závěrečných hektických dní roku, 
pohodové a šťastné prožití vánoč-
ních svátků a úspěšný vstup do 
nového roku 2010. 

ho materiálu než dříve (až 8 mm). 
Uklízené chodníky jsou rozděleny do 
dvou kategorií. Na důležitých trasách 
1. pořadí musí být práce hotovy do 
12 hodin. Jde hlavně o přístupové cesty 

k úřadům, školám, 
zdravotnickým, so-
ciálním a kulturním 
zařízením a k zastáv-
kám hromadné do-
pravy včetně nástupišť. 
Chodníky 2. pořadí se 
uklízí až poté.
   Metropole loni za-
platila za zimní úklid 
pěších cest 135 mi-
lionů, letos to bude 
250 milionů korun. 
Přes tento skokový 
nárůst je ale již nyní 

jasné, že většina chodníků ve vlast-
nictví a přímé správě města zůstane 

„Ach ne, už zase ty Vánoce...“ -
povzdechnutí, které poměrně výstižně 
ilustruje vztah těch trochu dospělejších 
k vánočním svátkům. Ztratily kouzlo, 
staly se vyprázdněným pojmem. A přes-
to se každý rok s železnou pravidelností 
opakují a není před nimi úniku. Ale proč 
utíkat, jsou to dny, které patří do našeho 
koloběhu času. Mají v něm své místo.

Netřeba se ovšem domnívat, že 
dávají smysl jen těm, kdo věří v Boha. 

I pro všechny ostatní v sobě nesou vel-
ké poselství: lásku k člověku. Je pravda, 
že dnes, uprostřed uspěchaných davů 
a za obchodním pozlátkem podmalo-



Sklo jako tradiční i moderní materiál

Poznatky z kontrol nejen pro živnostníky
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Ochrana dřevin a povolování jejich kácení

Ve stavebnictví se od pradávna vyu-
žívá sklo jako tradiční materiál charak-
teristický svými optickými vlastnostmi, 
odolností vůči povětrnostním vlivům 
a vysokou pevností v tlaku. Znali jej 
již staří Egypťané. V českých zemích se 
nejstarší nálezy skla datují do keltského 
období (třetí století před n. l.). 

První sklárny na našem území vzni-
kaly od druhé poloviny 13. století v mís-
tech s dostatečným množstvím lesů, 
vody a křemičitého písku. Na přelomu 
17. a 18. století už zastínili čeští skláři 
kvalitou svých výrobků do té doby 
bezkonkurenční benátské sklo. Čeští 
sklářští odborníci patřili ke světové eli-
tě, protože přispěli k technologickému 
vývoji materiálu několika důležitými 
vynálezy. Na Sázavě utavil František 
Kavalír ve třicátých letech 19. století 
první chemicky odolné sklo na světě.      

Ojedinělé užití ve stavitelství se 
projevilo v moderním českém směru 
zvaném kubismus, který byl jen krát-
kou epizodou v dějinách architektury, 
zato ale zcela unikátní. Tento sloh vy-
cházel z Picassova výtvarného umění 
a jeho základní filozofií bylo, že tvar 
sleduje funkci. Architekti usilovali o to, 
aby dosavadní pravoúhlé formy byly 
nahrazeny tvary šikmými, lámanými 
nebo pyramidálními, k čemuž v hojné 
míře užívali sklo jako výplň. Pro vzhled 
domu byla charakteristická hvězdicová 
nebo šestiúhelníková okna, která dotvá-
řela celkový kubistický vzhled budovy. 
V českém prostředí se tento směr pro-
jevil nejvíce během období čtyř let 1911 
až 1914, kdy navázal na gotiku a baroko 
pro soulad s historickým charakterem 
starší zástavby. Tento sloh reprezentuje 
v Praze Muzeum českého kubismu síd-
lící v Gočárově Domě U Černé Matky 
boží, zvaný rovněž „U zlaté mříže“ 
v Celetné ulici. Různorodé tvary, např. 
lomená okna (bay windows) této budo-
vy, svědčí o tom, že se na našem území 
podařilo uskutečnit stavbu jinými po-
važovanou za utopickou.  

Architektura moderních trendů 
21. století využívá sklo v kombinaci 
s jinými tradičními ušlechtilými sta-
vebními materiály, jako je železobeton, 
dřevo nebo cihly. Nové objekty dnes 
vyžadují víc než jen konvenční vzhled. 
Moderní stavitelství používá nové tva-
ry skleněných stavebních prvků, které 
technickými parametry respektují 
snížení nákladů na vytápění, redukci 
hlukové zátěže, nadměrné ohřívání 
prostor slunečními paprsky apod. Jsou 
to požadavky nové generace. V dneš-
ním stavitelství  nachází sklo široké 
uplatnění, například v exteriérových 
konstrukcích, celoskleněných interi-
érových příčkách, v atypických po-
chozích podlahách, schodištích nebo 
stropech. K zasklívání oken a dveří se 
tabulové sklo užívalo již dávno. Nyní si 
však lze vybrat ze široké škály nabídky 
různých druhů, a to od čirého, kou-
řového či drátěného, přes dekorativní, 
bezpečnostní, a dokonce neprůstřelné. 
Z tvrzeného, tedy kaleného skla, se vy-
rábějí výplně zábradlí a balkonů nebo 
obklady stěn a fasád. 

Je dokonce používáno i tam, kde dří-
ve byla dominantní ocel nebo železobe-

ton, a plní tak nosnou funkci jako plno-
hodnotný konstrukční prvek. Skleněné 
neprůhledné tabule s jednostranně 
naneseným lakem v různých odstínech 
zpestřují exteriéry budov. Obkladové 
fasádní prvky se vyrábí z rovného des-
kového skla nebo se architekti vrací ke 
sklu ohýbanému, dříve užívanému na 
zasklení výloh obchodů. Velmi atrak-
tivní variantou jsou exteriéry budov 
s bublinkovými mnohobarevnými 
průhlednými či průsvitnými fasádami. 
Základem je dvouplášťová konstrukce, 
kdy vnější plášť určuje vzhled stavby 
a vnitřní sklo je izolační. Může působit 
i jako výborná clona, pokud je pokove-
no silnou barevnou vrstvou. Fantazii se 
u moderních prosklených staveb meze 
nekladou. Mezi speciální výrobky patří 
izolační sklo, které sestává ze tří tabulí 
spojených po obvodu distančním rá-
mem. Sklo s vlastností solární regulace 
může být zajímavým architektonickým 
prvkem s užitím např. při instalaci vel-
ké zimní zahrady nebo průchodu či 
atria, kdy může navíc působit dekora-
tivně při použití nalepených olověných 
či mosazných pásků. Lze jej také písko-
vat nebo leptat, aby bylo neprůhledné.  
   Nárůst použití skla v architektuře je 
obrovský a nepřehlédnutelný. Objevily 
se pokusy vyvinout okno budoucnosti, 
které má regulovat množství procháze-
jícího světla podobně jako u slunečních 
brýlí, které tmavnou se vzrůstající 
intenzitou světla. Jiné technologické 
postupy jsou zaměřeny na vytváření 
nových povrchových úprav skla, které 
budou mít za úkol odrážet či naopak 
pohlcovat tepelnou energii, respektive 
ji jednou stranou pohlcovat a druhou 
odrážet. České sklo mělo od středově-
ku v Evropě své zvláštní postavení, bylo 
ceněno a inspirovalo řadu generací ar-
chitektů a tvůrců staveb. 
   Jako tvárný stavební materiál udělalo 
v poslední době velký vývojový skok, 
snad jako žádný jiný stavební prvek. 
Dokladem toho je nová budova Ná-
rodní technické knihovny v pražských 
Dejvicích, která v letošním roce získala 
cenu primátora hl. m. Prahy za nejpří-
nosnější stavbu v rozvoji města. Tato 
budova byla navržena tak, aby měla 
co nejmenší tepelné ztráty. Proto byla 
postavena na půdorysu zaobleného 
čtverce o rozměrech 75 x 75 metrů 
a má dva obvodové pláště, z nichž 
vnější je z profilovaného skla tvořícího 
průsvitnou fasádu.     

V hojné míře je sklo užíváno také 
v bytových interiérech. Do domovů 
přináší optický dojem hloubky i svět-
la, doladí atmosféru bytu a umožňuje 
spoustu vnitřních proměn. Efektní 
jsou například skleněné desky na-
hrazující klasické keramické obklady 
nebo skleněné výplně dveří nábytku. 
Díky vhodné volbě barvy pak působí 
výsledný dojem bytu živě a moderně. 
Nachází své uplatnění také v domác-
nosti jako sklo užitkové. Neodmysli-
telný bude závěr roku a silvestrovský 
přípitek se sklenkou v ruce a s přáním 
hodně zdraví a všeho dobrého v roce 
následujícím.  

Náročný den
K hospodské rvačce vyjížděli strážníci 22. října v půl šesté večer ve Zbraslavi. 

„Při vstupu do provozovny uviděli dva zkrvavené muže, kteří se dál napadali,“ 
informoval vedoucí okrsku Městské policie v Praze 16 David Janda s tím, že oba 
zraněné muže ošetřila rychlá záchranná služba. Po celou dobu ošetřování museli 
být od sebe muži drženi v bezpečné vzdálenosti. Téhož dne před desátou hodinou 
večer museli strážníci spolu s policisty odstranit ze Strakonické ulice čtyři  divoká 
prasata sražená automobilem. Než se silnici podařilo uvolnit, strážníci usměrňo-
vali provoz, aby nedošlo k dopravní nehodě. Divočáky odvezlo speciální vozidlo 
určené k odklízení uhynulých zvířat.
Dostanovali
K provizornímu městečku vyjeli strážníci 29. října do ulice K Cementárně. Šest 
bezdomovců si zde rozdělalo stany a zapálilo ohně. Celý prostor museli na pokyn 
hlídky vyklidit a táboráky uhasit. Stanování se jim prodražilo, převzali pokuty 
ve výši šest tisíc korun. „V tuto chvíli jim běží lhůta na zaplacení. Pokud slo-
ženky neuhradí v dané lhůtě, celou záležitost řeší exekutor,“ poznamenal Janda.

   Poznatky z posled-
ních kontrol ukazují, 
že někteří podnika-

telé, jejichž činnost 
spočívá v provo-
zování živnosti 
„ K l e m p í ř s t v í 
a  o p r a v a  k a -
r o serií“, sem 
zahrnují i prá-

c e  s p a d a j í c í 
svým obsahem 
do dalších řeme-
slných živností, 

a to „Zednictví“, 
„Pokrývačství, tesařství“ či „Truhlářství, 
podlahářství“. Mylně se domnívají, že 
souběžně s klempířskými pracemi mo-
hou například zdít, překládat střešní 
krytinu (např. Bramac) nebo dokonce 
provádět kompletní rekonstrukce střech, 
aniž by na tyto další živnosti měli živ-
nostenská oprávnění. 
   Pokud je taková skutečnost při kon-
trole z předložených faktur zjištěna, 
posuzuje se jako správní delikt neo-
právněného podnikání.

Aby podnikatelé předcházeli ne-
příjemnostem, které vyplývají ze 
zjištěného neoprávněného podnikání, 
měli by přistoupit k následujícímu 
řešení. Pokud chtějí provozovat výše 
uvedené živnosti a nemají potřebnou 
kvalifikaci, mohou využít zákonné 
možnosti a ustanovit si pro jednotlivé 
činnosti odpovědného zástupce, který 
potřebnou kvalifikaci má. 
   Dále bychom chtěli doporučit obča-
nům, kteří budou potřebovat využít 
služeb řemeslníka, aby si před započe-
tím prací důkladně prověřili, zda má 
podnikatel na požadované práce od-

povídající odbornost. Tuto informaci 
lze získat z Registru živnostenského 
podnikání – veřejné části živnosten-
ského rejstříku nebo z Obchodního 
rejstříku. 
   Další důraz by měl být z pohledu 
kontrolního oddělení kladen na sepsá-
ní smlouvy, která by měla obsahovat 
konkrétní rozsah požadovaných prací, 
soupis materiálu, termín započetí 
a dokončení prací, finanční vyrovnání 
a další specifikaci ujednání. Jen takto 
lze předcházet nedorozuměním nebo 
občanskoprávním sporům. Často 
se stává, že lidé ve snaze co nejvíce 
ušetřit zadají práci nekvalifikovaným 
dělníkům, o kterých nemají žádné 
informace, neuzavřou s nimi žád-
nou smlouvu a navíc jim dají peníze 
předem. To je ta nejhorší kombinace, 
protože se těžko něco dokazuje. 

Pokud už k takové situaci dojde 
nebo i při splnění předchozích podmí-
nek není zákazník s provedenou prací 
spokojen a uplatňuje reklamaci, na 
kterou řemeslník nereflektuje, lze se 
obrátit na Českou obchodní inspekci, 
případně na soud. Soudní cesta je 
však zdlouhavá a finančně nevýhod-
ná. Nabízí se i jiná možnost řešení 
spotřebitelských sporů. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou ČR a spo-
třebitelskými organizacemi spustilo 
projekt, který umožňuje úspěšně řešit 
spory mezi spotřebiteli a podnikateli 
mimosoudní cestou. 

Radotín - centrum  
   Okrsek č. 19 Radotín – centrum byl 
svěřen strážníku-okrskáři Petru Ko-
smačkovi. Hranice okrsku jsou vyme-
zeny náměstím Osvoboditelů, Horymí-
rovým náměstím, ulicí Václava Balého, 
povodím řeky Berounky k přístavu 
Radotín, hranicemi katastru Radotína 
a ulicemi Vrážská a Prvomájová. 

Strážník Petr Kosmačka působí 
v okrsku od 1. srpna 2009. Před ná-
stupem k Městské policii sloužil 19 let 
u Policie ČR. Svěřené území lze prak-
ticky považovat za centrum Radotína, 
do kterého je situováno například 
náměstí Osvoboditelů, přilehlé sídliš-
tě, obchodní centrum Albert a Penny 
market, vlakové nádraží, zastávky 
MHD atd. S touto skutečností je spo-
jena každodenní velká migrace obyva-
telstva, která se nepříznivě projevuje 
na dodržování veřejného a dopravní-
ho pořádku. 
   Dopravní situaci v okrsku v posled-
ním období výrazně komplikovala 
výstavba protipovodňových opatření, 
čímž se zpomaloval průjezd Radotí-
nem a v dopravní špičce se vytvářely 
dlouhé kolony na hlavních silnicích 
přes celé území Radotína.
   V měsíci srpnu a září se v lokalitě 
Šárovo kolo rozmohlo neoprávněné 
rybaření bez příslušného povolení, 
nedovolené stanování a rozdělávání 
ohňů. Při častých kontrolách v den-
ních i nočních hodinách a úzké spolu-

práci s Rybář-
skou stráží se 
podařilo tento 
nešvar praktic-
ky odstranit.

N e j z á v a ž n ě j š í m 
problémem v okrsku je v posledním 
období zvýšený výskyt sociálně ne-
přizpůsobivých osob – bezdomovců, 
a to zejména na náměstí Osvoboditelů 
v okolí obchodního centra Albert 
a v parku před hotelovým domem. 
Konzumují zde alkohol, znečišťují 
okolí odpadky a lidskými výkaly. 
Svým chováním vzbuzují veřejné po-
horšení u ostatních obyvatel.

Strážník Kosmačka se důrazně 
zaměřil na dodržování obecně závaz-
ných vyhlášek zakazujících požívání 

a l kohol ick ých 
nápojů na veřej-
ných prostran-
stvích a o udr-
žování č istoty 
na ulicích a ji-
ných veřejných 
prostranstvích. 

Svým aktivním a  profesionálním 
výkonem služby naprosto minimali-
zoval problematiku ve výše jmenova-
ných lokalitách.

V soukromém životě se strážník-
-okrskář Kosmačka věnuje rekreační 
cyklistice a turistice. Svými 56 odběry 
se řadí k dlouholetým dárcům krve.

   Dřeviny rostoucí mimo les (tj. stromy 
a keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách 
ve volné krajině i v sídelních útvarech 
na pozemcích mimo lesní půdní fond) 
plní v krajině včetně prostředí lidských 
sídel řadu nezastupitelných a obecně 
uznávaných funkcí, které nepůsobí 
nezávisle, ale ve vzájemné souvislosti 
(polyfunkční působení). 

Jejich zachování v dostatečném 
množství a kvalitě – ve vztahu k cha-
rakteru stanoviště a struktuře osídlení – 
je jedním z významných veřejných zá-
jmů, který však často stojí v konfliktu 
s vidinou přímého ekonomického 
zisku jednotlivců nebo firem. Proto 

vzniká požadavek na jejich ochranu. 
U tzv. „mimolesních“ dřevin je legis-
lativně zakotvena v ustanoveních § 7 
až 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 8 jeho prováděcí vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. a je postavena na princi-
pech ochrany, péče, zákazu kácení bez 
povolení a kompenzace. 

V základní rovině jsou všechny dřevi-
ny chráněny před poškozováním a niče-
ním (pokud se na ně nevztahuje ochrana 
přísnější nebo ochrana podle zvláštních 
předpisů). 

Informace o projektu
mimosoudního řešení: 
ht tp : //w w w.mpo.cz /cz /ochrana-
spotrebitele/mimosoudni-reseni

Zastupitelstvo MČ Praha 16. 
XVIII. řádné zasedání Zastupitel-
stva městské části Praha 16 se koná 
ve středu 16.12.2009 od 17.00 hod. 
v radotínském Kulturním středis-
ku, náměstí Osvoboditelů 44.
Úřední hodiny o svátcích. Úřad 
městské části Praha 16 bude mít 
o svátcích omezený provoz - týká 
se to 23.12. a 31.12.2009. Ve středu 
23. prosince budou všechna pra-
coviště občanům k dispozici jen 
v dopoledních úředních hodi-
nách, tj. od 8.00 do 12.00 hod. Od 
pondělí 28. do středy 30. prosince 
nebude provoz omezen. Ve čtvr-
tek 31. prosince budou všechny 
budovy v Radotíně i detašované 
pracoviště na Zbraslavi uzavřeny. 
Obvyklý provoz bude zahájen 
v pondělí 4. ledna 2010.
Hon u Lipenců. Lesy Jíloviště 
oznamují, že 19.12.2009 se bude 
konat na honebních pozemcích 
přiléhajících k obci Lipence pod-
zimní hon na drobnou zvěr.
Informace do e-mailu. Připomí-
náme, že radnice Prahy 16 nabízí 
od léta novou informační službu – 
zasílání důležitých zpráv z webo-
vých stránek na e-mail. Radotínští 
občané, ale i další zájemci z řad 
veřejnosti, kteří se zaregistrují na 
oficiálních internetových strán-
kách www.mcpraha16.cz, dostávají 
bezplatně hlavní zprávy pohodlně 
do své e-mailové schránky. Jde 
o další komunikační kanál mezi 
úřadem a místními občany. Zprá-
vy se navíc mohou týkat i ostat-
ních městských částí správního 
obvodu – například změny úřed-
ních hodin správních agend, uza-
vírky páteřních komunikací apod. 
K aktivaci služby je nutná registra-
ce, a to pod odkazem Registrace 
na horní liště úvodní stránky 
(http://www.mcpraha16.cz/path/
registration). Po vyplnění povin-
ných údajů v registračním formu-
láři (uživatelské jméno, e-mailová 
adresa a číselný klíč pro zašifro-
vání hesla) je zaslán e-mail na za-
danou elektronickou adresu. Ten 
obsahuje zašifrované heslo společ-
ně s návodem na jeho dešifrování. 
Poté bude zájemce automaticky 
přihlášen a dešifrované heslo se 
mu na stránce zobrazí (toto heslo 
je lépe si rovnou pro lepší zapa-
matování změnit). Po přihlášení si 
můžete aktivovat zasílání novinek 
z webu Městské části Praha 16 za-
škrtnutím volby „Dostávat zprávy 
z MČ Praha 16 přímo na e-mail“.
Zahraniční podnikatelé. Odbor 
živnostenský ÚMČ Praha 16 za-
hájil kontroly podnikajících za-
hraničních fyzických osob, které 
mají místo podnikání na území 
Prahy 16. Objevují se však přípa-
dy, kdy podnikatelé nepřebírají 
poštovní zásilky s oznámením 
o provedení kontroly zaměřené na 
dodržování zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve 
znění pozdějších předpisů, a tím 
znemožňují provést kontrolu dle 
zákona č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole. Tímto se ale vystavují ri-
ziku, že budou tyto případy ozná-
meny Policii ČR - službě cizinecké 
policie. Odbor živnostenský ÚMČ 
Praha 16 věří, že součinnost a ko-
munikace těchto osob s živnos-
tenským úřadem se v následujícím 
období výrazně zlepší. 



Šestnácka bojuje...
neuklizena - údržbu zde zajišťuje 
především prostřednictvím Technic-
ké správy komunikací (TSK), která 
se bude starat o 250 z 800 hektarů jí 
svěřených ploch. Pokud tedy vlastníci 
přilehlých nemovitostí dobrovolně 
nepomohou a neuklidí si před svým 
domem, budou mít lidé velký problém 
dostat se bezpečně do práce, školy, 
k lékaři či do obchodů.  

V okrajových čtvrtích je situace 
odlišná – TSK zde spravuje jen hlavní 
silniční tahy a má se tak starat pouze 
o minimum chodníků podél nich. 
Zbytek zůstává na bedrech jednotli-
vých městských částí, které na úklid 
nedostaly ani korunu a přitom by jej 
měly zajistit v plném rozsahu. Nutno 
dodat, že většina radnic ze šestnáct-
ky se nechová alibisticky, přistupuje 
k úklidu zodpovědně a přes napjaté 
rozpočty zajistí odklízení sněhu a po-
syp na všech důležitých trasách.
Jak to bude v Radotíně?
    Městská část Praha 16 se rozhodla 
nakoupit novou techniku a posílit per-
sonální obsazení Technických služeb 
Praha – Radotín v zimním období. Jen 
pořízení dvou nových strojů přitom 
vyjde na více než 3 miliony korun (vč. 
DPH): jde o multikáru (M30 – Fumo 
Carrier) včetně nástaveb a víceúčelový 
stroj pro zimní a letní úklid (Rondó 
K 333 EXG2 s kabinou, viz foto na 
titulní straně) včetně nástaveb, jenž 
se vejde i na úzké chodníky, kterých je 
v Radotíně většina a kudy multikára 
s radlicí neprojede. 

Dalším krokem je dojednání spo-
lupráce s Úřadem práce hl. m. Prahy. 

Ten zajistí 4 pracovníky na veřejně 
prospěšné práce, kteří budou vyu-
žiti právě na zimní úklid na základě 
krátkodobých pracovních smluv. 
Díky prostředkům aktivní politiky 
zaměstnanosti a Evropského sociál-
ního fondu by měly být náklady na 
pracovní sílu plně pokryty.
   Tím ale výčet novinek nekončí: nad 
rámec pražské vyhlášky budou mít 
Technické služby Praha – Radotín 
každý den pohotovost již od 4.00 
hodin a pro všechny zaměstnance se 
posune začátek pracovní doby na 6.00. 
Díky tomu by i za velmi nepříznivých 
klimatických podmínek měly být 
všechny klíčové chodníky v Radotíně 
schůdné do ranní špičky.

Přes všechna uvedená opatření 
ale nebudou zdaleka všechny chod-
níky udržovány, jak ukazuje i mapa 
zveřejněná na webových stránkách 
www.mcpraha16.cz doplněná o úplný 
přehled udržovaných úseků, který 
je rovněž zveřejněn na úřední desce 
v ulici Václava Balého. K nim ještě 
přibudou všechna nástupiště zastávek 
autobusů MHD. Radnice tímto žádá 
občany o spolupráci a pomoc – ukliď-
te si před vlastním domem. I proto se 
již objevily ve vytipovaných ulicích 
nádoby s posypovým inertním mate-
riálem (štěrkem), které jsou k dispozi-
ci všem, kdo dobrovolně pomohou.

Lipence
Na zastávkách a na přístupu ke škole 

a školce městská část udržuje chodníky už 
několik let. Pro letošní zimu bylo poříze-
no více posypového materiálu. „Technic-
ké vybavení na údržbu máme, jak kartáč 
a radlici na multikáru, tak i samostatný 
kartáč s radlicí,“ uvádí Antonín Jiříček, 

referent ÚMČ. Personální obsazení: 
2 pracovníci.

Lochkov
Radnice má k dispozici traktor 

s hrablem, zametačem a kartáčem. Na 
chodníky bude využit traktůrek v létě 
používaný k údržbě zeleně, na nějž se 
nasadí malá radlice. Tam, kde ho ne-
bude možné použít, přijdou ke slovu 
lopaty. „Doufáme, že se nám podaří 
vše zvládnout, naštěstí chodníků ne-
máme tolik. Dřív jsme občas vypomá-
hali i jinde, to už teď asi nebude možné,“ 
říká Eva Filipová, zástupce starosty.

   

O
bjektiv času

Závist

Podoba tého� domu 
p o  p ře s t a v b ě  z 
20. let minulého sto-
letí. Uchoval si stej-
n o u  t v á ř  a �  d o 
p ovo d n í  v  ro c e 
2002. Ty budovu 
natol ik poškodily, 
�e nezbylo, ne� ji 
strhnout. 

Zbraslavská čtvrť a ulice Závist byla dlouho tím druhým břehem dostupným jen 
přívozem. Podívejme se dnes na její někdejší podobu z období před i těsně po 
výstavbě původního �elezného mostu přes Vltavu.

Snímky zapůjčil a komentářem doprovodil František Kadleček, aktuální foto: Souček

Vlčkova zahradní restaurace z pohledu od pří-
vozu. Vlevo jsou na řece vidět kabinky říčních 
lázních tak, jak vypadaly po přestěhování 
podniku z levého na pravý břeh. Záběr byl 
pořízen mezi lety 1890 – 1895.

A takový pohled se na místo bývalého přívo-
zu naskýtá dnes.

Zahrada Vlčkovy restaurace patrně kolem roku 1910.

H á l k ů v  p om n í k , 
který roku 1876 
nechalo zbudovat 
v  B ř e � a n s k é m 
údolí Pra�ské stu-
dentstvo. Reliéfní 
podobiznu básníka 
vypracoval sochař 
J. V. Myslbek.

Vila nakladatele J. R. Vilímka ml. pojmenovaná 
„Ve stínu lípy“ v roce 1912. Vilímek tu původ-
ně zakoupil starší domek, který nechal rozšířit 
a přestavět do této podoby.

Vila vlevo u� nestojí ve stínu lípy, ale název si 
ponechala, napravo mezi korunami stromů vyku-
kuje bývalý hotel Chlad.

Hotel Chlad a před ním stojící ni�ší stavbu restaurace 
Zalu�anka spojovala osoba majitele, odlišovala pak rozdíl-
ná klientela; zatímco hotel navštěvovala pra�ská smetán-
ka, restaurace hostila bě�né výletníky. Fotografie ukazuje 
podobu místa přibli�ně kolem roku 1900.

Vlčkův rodný dům, 
v něm� několik let 
pobýva l Vítězs lav 
Há lek .  N a s n ímku 
j e  v i d ě t  p o d o b a 
domu z doby, kdy 
zde vznikala Hálkova 
nádherná sbírka bás-
ní Večerní písně.

Zbraslav
Území je rozděleno do čtyř oblastí 

(pátou je ta, kde se o údržbu stará 
hlavní město). V jedné z nich se úklid 
provádět nebude, jsou to lokality, kde 
mnohdy nejsou ani chodníky. Všechny 
významné trasy, přístup k zastávkám, 
ke školám, k lékařům, k úřadu a dal-
ším veřejným budovám, se uklízet bu-
dou. „Jednu část zvládneme vlastními 
silami, pro dvě další máme dodavatele 
služby. Tyto dvě firmy mají přidělená 
místa, která spolu logicky souvisejí, 
aby se údržba dobře dělala,“ upřesnil 
Ing. Milan Vogl, tajemník ÚMČ.

Velká Chuchle
Úklid bude zajišťován ve stejném 

rozsahu jako v předešlé zimní sezóně. 
„Na větší rozsah nemá městská část ani 
techniku, ani pracovníky. O pomoc 
požádáme občany, kterým nabídneme 
hrabla, škrabky, košťata a také posy-
pový materiál,“ uvádí Jiřina Hanlová, 
tajemnice ÚMČ. Tento plán realizuje 
radnice za pomoci firmy Radiové sys-
témy a komunikace, technikou pomů-
že také místní pobočka Hondy.       

Domovní správa...

156 znamená...
například podařilo strážníkům za-
držet podvodníka, který chtěl okrást 
nevidomou ženu přímo v jejím bytě 
v domě s pečovatelskou službou. Je-
denasedmdesátiletá paní zjistila, že se 
jí ztratily obálky s penězi, a volala na 
tísňovou linku městské policie,“ uvedl 
první náměstek primátora JUDr. Ru-
dolf Blažek, do jehož kompetence bez-
pečnost v metropoli spadá. Doplnil, 
že hlídka byla na místě bleskově, a tak 
se jí podařilo zloděje zastihnout ještě 
v bytě. Byl tak překvapený, že se ani 
nesnažil zapírat a odcizených jedena-
osmdesát tisíc vydal. 

přinese snížení agendy (administra-
tivy) a počtu zaměstnanců, včetně 
nezbytné reorganizace vedoucí k op-
timalizaci nákladů.
   Jak to tedy bude od 1. ledna 2010? 
Správa bytového fondu bude nadále 
zajištěna v nezměněném rozsahu 
a kvalitě pod Odborem místního 
hospodářství ÚMČ Praha 16. Vznikne 
nové oddělení správy obecních nemo-
vitostí, jehož úkoly budou širší než do-
sud a zahrnou vedle obhospodařování 
bytového fondu jako stěžejní činnosti 
také další nemovitosti ve vlastnictví 
městské části (např. všechna kulturní 
zařízení). 

Důležitou informací je, že pro 
nájemníky se prakticky nic nemění – 
pracoviště na Sídlišti zůstává zachová-
no, rovněž číslo účtu, úřední hodiny 
pro veřejnost i telefonické spojení. Je-
diná viditelná změna je v novém elek-

tronickém kontaktu (viz níže), který je 
sjednocen s dalšími pracovišti MČ.
   Účetní činnosti budou rovněž redu-
kovány, z větší části převedeny na od-
bor ekonomický (vč. jediné referentky) 
a částečně na kancelář úřadu ÚMČ. 
Úklid v obou domech s pečovatelskou 
službou a v objektu malometrážních 
bytů v ul. K Cementárně bude nově 
spadat pod Pečovatelskou službu Pra-
ha – Radotín.
Kontaktní informace (od 1.1.2010)
Úřad městské části Praha 16
• odbor místního hospodářství
• oddělení správy obecních nemovitostí
Pověřená vedoucí: Veronika Náhlíková
Pracoviště: Sídliště 1075, Radotín
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8-12, 13-18 hod.
Telefon: 257 912 961
E-mail:
veronika.nahlikova@p16.mepnet.cz
Číslo účtu (platby nájemného):
2000864369/0800
(Česká spořitelna a.s.)

V září se zase díky telefonátu 
podařilo strážníkům zadržet nebez-
pečného devianta, který půl roku 
obtěžoval žačky jedné školy. Muž se 
před nimi svlékal a onanoval. Jedno 
z děvčat zavolalo na tísňovou linku 
156 a strážníci muže nachytali přímo 
při činu. 

Kromě tísňové linky 156 posky-
tuje městská policie možnost volání 
také neslyšícím občanům. Ti mohou 
kontaktovat Centrální operační 
středisko buď prostřednictvím faxu 
připojeného paralelně k lince 156, 
nebo tím, že pošlou SMS zprávu na 
speciálně upravený mobilní telefon 
s číslem 724 003 333. 
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PRAHY16
Znovunalezené Vánoce

Jeden strom

dětské okouzlení může přivanout vůně 
čerstvého chvojí, ale i třeba procházka 
městem, ve kterém se lampy blýskají na 
deštěm omytých chodnících už kolem 
páté odpoledne. Své může udělat i vůně 
čerstvě upečených vanilkových rohlíč-
ků nebo drceného hřebíčku, kterým 
voní domácí medvědí tlapky. Nebo 
prsty ovinuté kolem horkého kelímku 
plného poněkud podezřelého svařené-
ho vína zakoupeného u stánku na ulici.

Co je v těch pocitech vyvolaných 
známými vjemy? Neukrývá se tam jen 
štěstí, ale i trocha strachu a nejistoty. 

A také zvědavé očekávání toho, co 
za pár dní, za malou chvilku přijde. 
Co právě přichází. Určitě je možné 
to někde uvnitř najít. A prožít. Pak 
lze dát sobě samému znovunalezené 
kouzlo Vánoc a těm ostatním svou 
radost z nich.
   Když se člověk dotkne svého srdce 
a otevře ho, najde v něm lásku. I když 
v to už ani nevěřil. A třeba v jeho 
úderech zaslechne tlukot andělských 
křídel a najde sílu usmát se na věčně 
zakaboněného souseda. Pak dá dar ze 
všech největší. Dar sebe sama.

Občanské sdružení Jeden strom 
pro podporu centra pro děti, mládež 
a dospělé v oblasti Dolního Poberouní 
vzniklo na jaře a od 1. září sídlí v tra-
dičním venkovském stavení na Vackově 
statku v polích nedaleko Berounky.

Smyslem jeho činnosti je podpora 
místního komunitního života, rozší-
ření možností trávení volného času 
pro děti, mládež a dospělé, nabídka 
poradenských pedagogicko-psycho-
logických služeb a dalšího vzdělávání 
s důrazem na trvale udržitelný rozvoj 
a enviromentální výchovu (v součas-
né době jsou to logopedie, psycholo-
gické testy školní zralosti, výchovné 
poradenství a mediační služba). V ob-
lasti volnočasových aktivit funguje 
angličtina s rodilým mluvčím pro 
děti, pohybově dramatická výchova 
a keramika. Kroužky jógy pro děti, 
práce se dřevem a flétnička čekají na 
další zájemce.

Důležitou rolí sdružení je mimo-
školní výchova, v rámci níž v centru 
funguje školka Jednoho stromu určená 
dětem ve věku od 3 do 6 let. Je zakotve-
na v principech výchovy k trvale udr-
žitelnému rozvoji utvářejících samo-
statnou, emočně a sociálně inteligentní 
osobnost se zdravým vztahem k sobě, 
svému nejbližšímu okolí, společnosti 
a přírodě. Vizí je dítě, které čerpá sílu 
z prostředí, ve kterém žije, roste vzhů-
ru a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat se 
změnami a je silné jako strom.

Jsou tu využívány a rozvíjeny osvěd-
čené metody waldorfské pedagogiky, 
programu Začít spolu i dobré tradice 
české předškolní výchovy. V průběhu 
roku je realizováno několik tematic-

kých projektů, jejichž nedílnou sou-
částí jsou návštěvy Národní galerie, 

muzeí, divadel či sdružení jako je 
Hnutí Tereza a Toulcův dvůr. 

V týmu Jednoho stromu najdete in-
spirativní a zralé osobnosti s dlouho-
letou pedagogickou praxí a vzděláním. 
Na výchově se zde podílejí ženy i muži 
dvou generací. Samozřejmostí je pod-
pora zázemí plného respektu pro kaž-
dou dětskou individualitu s ohledem 
na její speciální výchovně-vzdělávací 

potřeby. Pomoc osobních asistentů 
umožňuje integraci dětí s postižením.

Školičku pro děti od 2 let, 
která umožňuje dětem při-
rozenou adaptaci na prostředí 
centra i většího kolektivu, je 
možné využívat kterýkoliv 
všední den od 8.00 do 16.30, 
v pátek do 13.30.

Od počátku školního 
roku již sdružení připra-
v i lo napřík lad podzimní 
a adventní t voření, ke-
r a m i c k á  odpoledne pro 
rodiče s dětmi, konzultace 
s dětským psychologem, vy-
stoupení dětí na Havelském 
posvícení v Radotíně, Mar-

tinské slavnosti, divadelní představení 
spolků Studna, Gaudium, Vysmáto, 
Kejklíř či Buchty a loutky.

Centrum OS Jeden strom
Dolnočernošická 443,
Lipence-Dolní Černošice
zasílání informací o dění žádejte na 
e-mailu: jedenstrom@volny.cz
Bližší informace na www. jedenstrom.cz

Alena Laláková

   Centrála Asociace českých filmových 
klubů rozeslala informace, týkající 
se roku 2010 a dalších – vstoupila 
totiž v platnost nová směrnice: Práva 
a povinnosti filmových klubů a členů 
AČFK.

Je to text rozsáhlý a poměrně složi-
tý; mimo jiné z něho ovšem vyplývá, 
že RFK byl coby „nováček“ zařazen 
do tzv. kategorie C (jsou zavedeny ka-
tegorie A – D; do kat. D „spadnou“ ne-
aktivní či nespolupracující kluby, které 
si „koledují“ o vyloučení s AČFK). Od 
kategorie se odvíjí mimo jiné výše půj-
čovného, příspěvky do AČFK a rovněž 
minimální výše členského poplatku, 
čili cena (roční) členské průkazky. 
A ta je pro „céčkový“ klub stanovena 
ve výši 60 Kč. Vstupné na představení 
ve výši 50 korun je pak nutno chápat 
jako cenu průměrnou, která se od-
víjí od výše půjčovného (také filmy 
jsou zařazeny v různých kategoriích, 
podle nichž se stanovuje půjčovné). 
Snahou bude, aby vstupné bylo vždy 
pokud možno nízké, ovšem tak, aby 

RFK s penězi 
„vyšel“.

C o  f i l m , 
to bomba, či 
u m ě l e c k ý 
klenot, chce-
te-li. Změna 

programu je pochopitelně vyhrazena 
pro případ, že by vybraný film nebyl 
k dispozici. Ale výbor RFK a zejmé-
na pak vedoucí Radotínského kina 
p. Rydrych udělají vše pro to, aby byl 
navržený program dodržen.

Přihlášky do klubu jsou trvale na 
webových stránkách městské části 
Praha 16 (www.mcpraha16.cz); zá-
jemci o členství, kteří se s počítačo-
vou technikou příliš „nekamarádí“, 
je najdou v papírové podobě k dispo-
zici v pokladně kina před či v průbě-
hu filmového představení.

Z ávěrem os obn í  dop or uč en í 
Ing. Petra Binhacka, předsedy LPK: 

„S nadsázkou (ale jen mírnou) říká-
vám, že dívat se na film v televizi 
je jako poslouchat koncert klasické 
hudby přes telefon. Toto medium – 
podobně jako počítač – není zařízeno 
(ať už je obrazovka jakkoli velká) na 
zprostředkování nálady, pocitových 
odstínů a detailů všeobecně, které 
mistři filmového umění – režiséři, 
kameramani, výtvarníci atd. - do 
svých děl vložili. Budete-li se tedy 
rozhodovat, zda „jít či nejít“ na film, 
který jste viděli v televizi, klidně 
jděte: Vnímavý divák shlédne v bio-
grafu prakticky nový film!“

Ještě o Radotínském filmovém klubu

program na 1. pololetí r. 2010:
29. ledna - Na východ od ráje,
USA (režie Kazan)
26. února - Člověk bez osudu,
Maďarsko, Německo, V. Británie (Koltai)
26. března - Březový háj, Polsko (Wajda) 
30. dubna - Sedm samurajů,
Japonsko (Kurosawa)
28. května - Měsíc nad řekou,
ČSR (Krška)
25. června - Kámen mudrců,
Francie, Belgie (Delvaux)

vadla J. Kašky i na prostranství před 
nimi Zbraslavské Vánoce. Přichystaný 
tu bude vánoční jarmark i výstava 
betlémů, od dvou hodin odpoledne 
vystoupí v Městské zahradě Pexeso, 
od půl třetí a půl čtvrté mohou pak 
děti shlédnout Vánoční pohádku. Na 

čtvrtou je připraven koncert Žesťo-
vého kvintetu Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR, přibližně ve čtvrt na pět 
pak vše završí Vánoční ohňostroj.
   O den později, 20. prosince, zazní 
o čtvrté hodině odpolední v Husově 
sboru Vánoční koncert pěveckého 
sboru Frangula chorus. Nebo je možné 
také zamířit na Předvánoční maškarní 
veselici, kterou na odpoledne mezi třetí 
a šestou nachystalo Pexeso v tanečním 
sále Restaurace U Přístavu.

Po dvou letech opět probíhal na přelomu října a listo-
padu v Galerii Zbraslav Zbraslavský salon, na němž se 
letos sešlo celkem 24 výtvarníků, kteří žijí a (nebo) tvo-
ří na Zbraslavi. Spektrum výtvarného projevu, ať už se 
jednalo o malbu, grafiku, plastiku či fotografii, tu bylo 
skutečně široké. Jak jinak, spojuje-li všechny tvůrce 
pouze místo, kde jejich díla vznikají.

Zbraslavský salon Kruh radotínských výtvarníků

16. ročník výstavy Kruhu radotínských výtvarníků 
tentokrát téměř plynule navazoval na zbraslavskou 
akci, ovšem jen časově, odehrával se totiž v druhé 
půli listopadu a pořádala ho Městská část Praha 16 
ve spolupráci s radotínským Kulturním střediskem 
a Kruhem radotínských výtvarníků. Instalace v domě 
U Koruny nabídla nejen důkladný průřez tvorbou 
známých autorů, ale i vzpomínku na dva malíře, kteří 
nás již opustili.

Gymnázium Oty Pavla a FotoApa-
rát.cz spolu s generálním partnerem 
Olympus zahájilo pro všechny střední 
a základní školy v České republice 5. 
ročník FotoAkademie pro rok 2009/
2010.
   V jejím rámci odstartovala 1. lis-
topadu „Fotografická soutěž“, která 
potrvá až do 11. ledna. Hodnocení 
fotografií bude probíhat průběžně od 
listopadu až do 31. března 2010.

Tato soutěž má stejná soutěžní 
témata pro kategorii studentů střed-

ních škol i kategorii žáků 2. stupně 
základních škol a jim odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií. Vklá-
dání soutěžních fotografií probíhá na 
stránkách www.fotoakademie.cz. Fo-
tografie jsou hodnoceny dvěma způ-
soby, jednak prostřednictvím odbor-
né komise (v jejím čele je fotograa 
Sára Saudková) a jednak bodováním 
veřejností přímo na internetu. V loň-
ském 4. ročníku se hodnotilo celkem 
2332 soutěžních fotografií.

Odstartovala další fotoakademie

CEREBRUM – Sdružení osob po po-
ranění mozku a jejich rodin zve všechny 
zájemce na přednášku „Terapie spasti-
city“, která se koná 18. ledna 2010 od 
17.00 hodin na adrese:
Křižíkova 56/75, 186 00 Praha 8 (3 mi-
nuty od metra Křižíkova).

Spasticita, komplexní porucha 
svalového tonu, bývá častým ná-
sledkem poškození mozku. Zhor-

šuje hybnost a pohyblivost, omezuje 
člověka v běžných denních činnostech 
a zhoršuje kvalitu života. Svalový to-
nus je možné ovlivňovat různými způ-
soby, o nichž bude na lednové přednáš-
ce mluvit Mgr. Silvie Táborská. 

Pozvánka na přednášku

Registrace posluchačů je možná 
do 14. ledna na telefonním čísle 
773 540 589 nebo na e-mailu:
cerebrum@cerebrum2007.cz 
Více informací naleznete na 
www.cerebrum2007.cz

   V Lipencích už letošní Dílna vánoč-
ní pohody proběhla, bylo to v pátek 
11. prosince ve zdejší škole. Stejně tak 
je v této chvíli již minulostí tradiční 
posezení s důchodci pořádané v budově 
Úřadu městské části Praha-Lochkov. 
Ještě pořád ale zbývá dost akcí v Ra-
dotíně i na Zbraslavi. Nebo je možné si 
počkat až na zvoněné koncerty, které se 
chystají ve Velké Chuchli a v Radotíně 
o první a druhém svátku vánočním (viz 
strana 1). 
Nač do Radotína
   Už na 17. prosince od šesté hodiny 
večerní připravila Základní umělecká 
škola Klementa Slavického v Praze-

-Radotíně svůj Vánoční koncert v Kul-
turním středisku „U Koruny“. O tři 
dny později, 20. prosince, je možné si 
tamtéž oddechnout od všedního sho-
nu při výrobě hřejivých dárků z ovčí-
ho rouna na kurzu mokrého plstění, 
který začíná dvě hodiny po poledni.
   Ve stejný den, jen o hodinu pozdě-
ji, se rozezní kostel sv. Petra a Pavla 
posledním adventním koncertem. 
Rybovu Českou mši vánoční a výběr 
ze staročeských rorátů zde přednese 
Smíšený pěvecký sbor SUDOP za 
doprovodu Orchestru učitelů ZUŠ 
Klementa Slavického.
   23. prosince pak přijede do Radotína 
Betlémské světlo! Radotínští skauti 
ho budou rozdávat v kostele sv. Pe-

tra a Pavla od tří hodin do půl páté 
odpoledne - při zpěvu koled a hraní 
na rozličné hudební nástroje, ochut-
návání cukroví a ladění se na Štědrý 
den. S lucerničkou je ale 
možné přijít kdykoliv 
v průběhu celých vá-
nočních svátků, v době, 
kdy bude kostel otevřen, 
například při půlnoční 
na Štědrý den. Pokud 
by chtěl někdo donést 
světýlko až domů, stačí, 
napíše-li adresu, kam by 
mělo dorazit, na e-mail: 
e v i k topi k @ vol ny. c z 
nebo v sms zprávě na 
mobil číslo: 605 858 077. 
A co Zbraslav?
   Tam dorazí Betlémské 
světlo už 19. prosince 
a skauti střediska Uragan ho budou 
předávat farářům a účastníkům Eku-
menické adventní bohoslužby čtyř 
církví působících na Zbraslavi ohlá-
šené na půl šestou večerní v kostele 
sv. Jakuba Staršího. Jeho rozdávání ale 
chystají i na Štědrý den mezi druhou 
a čtvrtou hodinou odpolední u Zbra-
slavanky, kam si pro ně samozřejmě 
může přijít každý.
   V tentýž den, kdy dorazí světýlko, 
pořádá Městská část Praha-Zbraslav 
v prostorách Městského domu a di-

… a křížek na rohu ulic Prvomájová 
a Vykoukových se po letech dočkal 
opravy. Na obrázku pózují u opra-
vené kulturní památky iniciátoři 
celé akce Pavel Švitorka, zaměstna-
nec Úřadu městské části Praha 16 
a ing. Petr Binhack, radní. Opravu 
provedla firma Antonín Kříž.

Kamarádi pomohli …

Kde se příjemně předvánočně ladit?



Informace
pro inzerenty

FORMÁT
ROZMĚRY 
INZERCE

(výška x šířka)
CENA

1/64  27 x 50 mm   320 Kč

1/32  60 x 50 mm   610 Kč

1/16       60 x 105 mm 1190 Kč

1/8     125 x 105 mm    2320 Kč

1/4     125 x 160 mm    4520 Kč

1/2     190 x 260 mm    8810 Kč

1/1     385 x 260 mm    17 180 Kč

titul       70 x 260 mm     11 880 Kč

Ceny inzerátů zahrnují 19% sazbu DPH 
a platí při dodání inzerce v souboro-
vém formátu: 
DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP.

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha 5 – Radotín

PŘÍJEM INZERCE
kontaktní osoba: Miloslava Černá 
tel.:  234 128 102
fax.: 234 128 105
e-mail: noviny@p16.mepnet.cz
http://www.mcpraha16.cz

Vážení inzerenti, 
informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 
Lipence a Lochkov) vydává Městská 
část Praha 16 v nákladu 10 000 
výtisků.

Rádi bychom vás upozornili, že je 
poskytována služba výroby a úpravy 
celobarevných inzerátů zcela zdarma. 
V případě zájmu budou informace 
o vaší fi rmě uveřejněny na webových 
stránkách MČ Praha 16 na adrese 
www.mcpraha16.cz, kde je právě 
pro vás zprovozněn portál inzerentů, 
a to přímo v hlavním menu na horní 
liště pod odkazem Firmy.

Informace o inzerujícím subjektu 
budou na webu vystaveny vždy na 
dobu 12 měsíců od uveřejnění posled-
ního inzerátu v Novinách Prahy 16. 
Při opakování inzerce je i nadále po-
skytována 15 % sleva z původní ceny 
inzerátu. Těšíme se na spolupráci!

                              Vaše redakce

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907



Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce, rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

prodej a montáž stínicí techniky Climax

ž a l u z i e r o l e t y m a r k ý z y ž a l u z i e r o l e t y m a r k ý z y

Proklima  stínící technika s.r.o., Praha 6, Bìlohorská 57
tel./fax: 233 321 706 , mobil: 739 531 110
www.zaluzie-proklima.cz

- NEJpøíznivìjší pomìr “VÝKON / CENA” na našem trhu - do 31.3.2010 pøi pøedložení inzerátu  ještì se zimní slevou 13%!!!
- NEJvìtší poèet vzorkových prodejen - Praha 6, Praha 8, Jesenice u Prahy, Brno.
- NEJvìtší odbìratel spoleènosti Servis Climax, a.s. - dominantního výrobce stínící techniky v ÈR.

I díky Vám, zákazníkùm, byla spoleènost Servis Climax, a.s. ocenìna jako jedna z NEJPROGRESIVNÌJI ROSTOUCÍCH firem v ÈR v roce 2009. DÌKUJEME!!!

ZIMNÍ SLEVA

13%



OPRAVY 
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

www.rozensky.qmenu.net

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce a příjem inzerce:

V. Balého 23, 153 00 Praha – Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@p16.mepnet.cz, 
http://www.mcpraha16.cz.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.

Redaktoři: 
Miloslava Černá, Kateřina Drmlová,

Ing. Pavel Jirásek, 
Mgr. Miroslav Knotek.

Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:  

za MČ Zbraslav  Blanka Velemínská, 
MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 3.12.2009. 

Vychází 15.12.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.1.2010.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.1.2010. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

Šetrné ruční mytí vozu
Voskování a leštění karoserie (tvrdými vosky)

Čištění a ošetření plastových částí (vnitřních i vnějších)
Úklid interiéru, tepování celého vozu

Mytí a konzervace motoru, čištění ALU-disků

Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín, tel.: 257 811 788
www.autocvrcek.cz

Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín, tel.: 257 811 788
www.autocvrcek.cz

tel. prodej: 257 920 439, 605 838 864, 604 120 457
tel. servis: 257 921 468

Hyundai i10, i20, i30  

cena od 149 900 Kč včetně DPH 19%
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ANGLIČTINA RADOTÍN 
 

Mgr.Věra Kuntová 
 

Nabízí volná místa v kurzech: 
 

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI: 
 

Čtvrtek 10.30-11.30 
 

MÍRNĚ POKROČILÍ: 
 

Úterý 8.45-10.15 
Čtvrtek 8.45-10.15 
Více informací na 

 

www.anglictina-radotin.cz 
 

tel.: 777 057 013 
 

Učebna KS U Koruny P5-Radotín 
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STAVEBNÍ PRÁCE
- rekonstrukce rodinných
  domů, bytů,
  bytových jader
- fasády
- ploty, zámkové dlažby
- veškeré ostatní
  stavební práce

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579



Recenze: Julia & Julia OK a KO Prahy 16

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

nebo e-mailem na adrese:
kinoradotin@email.cz

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@email.cz

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

17. prosince
Vánoční koncert

Základní umělecké školy
Klementa Slavického

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hodin

20. prosince
Čtvrtý adventní koncert

Rybovu Českou mši vánoční a výběr 
ze staročeských borátů přednese 
Smíšený pěvecký sbor SUDOP

za doprovodu Orchestru učitelů ZUŠ 
Klementa Slavického v Praze-Radotíně.
Kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin

23. prosince 
 Rozdávání Betlémského světla 

Světýlko budou rozdávat
radotínští skauti.

Nezapomeňte si s sebou lucerničky!
Kostel sv. Petra a Pavla
od 15.00 do 16.30 hodin

26. prosince
Vystoupení Pražské mobilní zvonohry

před budovou radnice v ulici 
Václava Balého od 16.00 hodin

31. prosince
Ohňostroj

u lávky přes Berounku
od 24.00 hodin. Šampaňské s sebou!

Do 22. prosince
Výstava betlémů

Výstavní síň Městského domu 
Zbraslav ve výpůjční době knihovny 

a při akcích
(školy a školky po dohodě i v jiný den)

12. prosince
Rybova Česká mše vánoční 

Orchestr a sbor Gymnázia Evropská. 
Zámek Zbraslav od 17.00 a 19.00 hodin 

Vstupenky NG

15. prosince
Koncert žáků ZUŠ 

Obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

19. prosince
Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce

Maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky 

od 14.30 a 15.30 hodin

19. prosince
Zbraslavské Vánoce

Koledy, vánoční hudba, občerstvení, 
videoprojekce, ohňostroj

 Městský dům a prostranství 
před ním od 16.00 hodin

19. prosince
Ekumenická adventní bohoslužba

Při bohoslužbě předají skauti středis-
ka Uragan Betlémské světlo
Kostel sv. Jakuba Staršího

od 17.30 hodin

20. prosince
Veni Domine

Vánoční koncert pěveckého sboru 
Frangula chorus, klavírní spolupráce: 
Stanislav Poslušný, sbormistr: Zuzana 

Krušinová, varhany: Vít Janata
Husův sbor od 16.00 hodin

9. ledna
O pejskovi a kočičce

Maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Informace, rezervace: Kulturní 
oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.,
www.mc-zbraslav.cz/kultura
Změna programu vyhrazena!

20. prosince
Mokré plstění - 

hřejivé dárky z ovčího rouna
v přízemí KS u Koruny 

od 14.00 hodin
Při této technice vzniká za pomoci 
mýdla a vody z ovčího rouna plsť, 

která se tvaruje podle šablony. 
Můžete si vyrobit např. toaletní 

taštičku, pouzdro na brýle, mobil či 
flétnu, kapsičku pro panenku, ma-

lou kabelku, skřítka
nebo dokonce bačkory.

Cena je 250 Kč včetně materiálu 
a občerstvení ve formě čaje a kávy.

Počet účastníků je omezen, prosíme 
zájemce, aby se předem přihlásili 

na: ww.korunka.net
nebo na tel. 604 846 191

16. prosince
Vánoční jarmárek

od 15.00 do 19.00 hodin v Pexesu
Na prodej budou např. skleněné ob-
rázky, keramika, malované kameny, 
med, bylinné produkty, ručně ma-
lované textilní výrobky, korálky, 

šperky, vánoční ozdoby,
dětské kalendáře 

a také nápoje z Biosvěta a punč.
Vstupné dobrovolné

Do 18. prosince
Prodejní výstava
Terezy Juřinové

20. prosince
Předvánoční maškarní veselice

od 15.00 do 18.00 hodin
v tanečním sále

Restaurace U Přístavu
Nasaďte masky a přijďte si zatan-
čit, zasoutěžit, vyzkoušet tvůrčí 

dílnu aj. Nebude chybět ani 
divadelní přestavení, spousta 

vánočního muzicírování a ukázky
 zajímavých kroužků.

Vstupné 30 Kč za osobu 
(děti do 1,5 roku neplatí).

 Podpořeno grantem 
MČ Praha-Zbraslav.

Od ledna budou v Pexesu probíhat
PC kurzy – viz www.attavena.cz

Rezervace na recepci: 721 518 248
Žabovřeská 1227, Praha 5-Zbraslav 

více na www.pexeso.org

18. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Holka z města 70 Kč

19. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Štvanec IRA 70 Kč

20. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
T. M. A. 70 Kč

21. prosince 2009 – 7. ledna 2010

KINO NEHRAJE

8. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Zataženo, občas trakaře 70 Kč

9. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Whisky s vodkou 70 Kč

10. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Julia & Julia 70 Kč

15. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Astro Boy 70 Kč

16. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Ulovit miliardáře 75 Kč

17. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Bronson 70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15 hodin 40 Kč

20. prosince Vánoční pásmo I
10. ledna Krakonošovy pohádky I
17. ledna A zase ta Žoa

a ve své misi americké ambasadorky 
vaření i nesmírně úspěšná. Meryl 
Streep totiž neustále dokazuje, že 
ani po padesátce nemusí kariéra 
hollywoodské herečky zabrzdit. Po 
fenomenálním úspěchu filmové verze 
muzikálu Mamma Mia přijala roli, 

v níž s půvabem a vtipem ztělesňuje 
jakousi americkou verzi Magdaleny 
Dobromily Rettigové.

Internetová publicistka Julie Powell 
mezitím zaznamenává své výbuchy 
u sporáku a mezi smažením a peče-
ním se snaží vyřešit, jak naložit se 
svým životem. Ano, jde o parazitis-
mus par excellence a jako celek film 

místy k lopý tá, protože 
propojení působí dosti ne-
přirozeně – když dvě dělají 
totéž, není to totéž – a na 
kopie Mony Lisy se fronty 
nestojí. Ta „pravá“ Julia 
zůstává člověkem, který 
posunoval hranice a učil 
prostý lid vysokému va-
ření, její internetová ná-
sledovnice prostě jen plní 
plán „zvládnout x receptů 
za x dnů a dokonale je 
okopírovat“.
   Ačkoli je část věnovaná 
slavné kuchařce chutněj-
ší, s komediálním aroma 
a jaksi zamlženou vůní 
starých dobrých časů, po-
kud vás Julia & Julia před 
Vánoci pozvou do kina, 
neodmítněte je. Načerpá-
te nejen pozitivní energii, 
a le třeba i labužnickou 
inspiraci pro sváteční 
tabuli.

Klasické vánoční filmy jako Tři 
oříšky pro Popelku nebo Sám doma 
k svátkům prostě neodmyslitelně patří. 
Ale pak existují i jiné, v nichž se nepro-
hání Santa Claus a nikdo nezdobí stro-
mek, a přesto svou atmosférou navodí 
adventní pohodu a pocit, že Ježíšek 
klepe na okno. Recept je jednoduchý: 
láska prochází žaludkem a Vánoce 
kuchyní. 

V kulinárním duetu Nory Ephron 
(Láska přes internet) sledujeme příběh 
podle skutečných událostí – úřednice 
a blogerka Julie Powell (Amy Adams) 
od svých pracovních strastí utíká ke 
sporáku. Nevymýšlí sice nové postu-
py a nezkouší exotické kombinace, má 
ale před sebou ambiciózní cíl: během 
jednoho roku uvaří všech 524 receptů 
z klasické kuchařky „Mastering e 
Art Of French Cooking“, již v ro-
ce 1961 napsala Julia Child (Meryl 
Streep), americká bohyně v kuchyni, 
která celé generace Američanek za-
světila do tajů a lákadel žabožroutích 
lahůdek.

Paralelně před očima ožívají pa-
desátá a šedesátá léta, kdy Julia pro-
cestovala se svým mužem-diploma-
tem (brilantní Stanley Tucci) celou 
Evropu. Vysoká a všude vyčnívající 
Julia působí jako diblíkovitá Mada-
me Cuisine, je teatrálně praštěná, 
neodolatelně a nakažlivě nadšená 

V noci z 14. na 15. listopadu opět 
zmizel v ulici Na Rymáni 

v Radotíně patník zabraňující 
vjezdu automobilů na dráhu pro 
bruslaře. Tentokrát „odcestoval“ 
až do příkopu hlavního tahu na 

Černošice, a to daleko za kraj 
obce. Výsledek čísi víkendové zá-

bavy je poškrábaná nová vozovka 
a zdemolovaná betonová zábrana, 

která se již na své místo nemůže 
vrátit. Nahradí ji tam tedy přimě-

řeně velký kámen, který snad bude 
dostatečně vandalovzdorný.

Za stromy pokácené na místě 
výstavby protipovodňových opat-
ření v Radotíně byly vysázeny 
nové. A vzhledem k tomu, že počet 
nových stromů je vždy násobkem 
těch, které padly, dočkala se zeleně 
i jiná místa. V parku před domem 
U Koruny přibudou tři lípy srdčité 
a výrazněji se zazelená i oblast ko-
lem ulice U Starého stadionu. Na 
fotografii je habrový plot, který 
(až trochu povyroste), pohledově 
oddělí nová sportoviště od želez-
niční trati.

Ian McEwan – Černí psi
Jedna z nejúspěšnějších autorových 

knih se nyní dočkala již svého 
třetího vydání. Na půdorysu roz-

padlého vztahu mladých manželů, 
kteří v mládí krátce zahořeli pro 

komunistickou myšlenku, se zabývá 
tématy, jejichž existenciální rozměr 

výrazně přesahuje prvoplánovou 
kritiku společenských utopií.
Vydalo nakladatelství Odeon

Petr Nikla – Blázníček
Veršované panoptikum různoro-
dých lidiček, seskládané z postavi-

ček bláznivých, postav něčím
vyčnívajících, zvláštně činorodých, 
nebo zcela obyčejných. Sbírka po-
divínů, které autor v průběhu let 
potkal, ať už v životě, nebo ve své 
fantazii. Krátké, groteskní útvary, 
mnohdy s absurdními či převráce-
nými pointami či jazykovými hrát-

kami, jsou určené jako 
obvykle dětem i dospělým.

Vydalo nakladatelství Meander

Alexander McCall Smith –
Žirafí slzy

Druhá kniha o první dámské detek-
tivní kanceláři v Gaborone přináší 

další příběhy z exotického prostředí 
Botswany. Opět se představí sympa-
tická korpulentní Precious Ramot-

swe, majitelka detektivní kanceláře, 
i její pravá ruka – sekretářka paní 

Makutsi, která vyřeší svůj první sa-
mostatný případ.

Vydává nakladatelství Argo

Ljuba Štíplová, Jaroslav Němeček –
Nádherné příběhy Čtyřlístku

Osmá kniha souborného vydání 
nezapomenutelných příběhů Fifinky, 
Bobíka, Myšpulína a Pindi. Přesto-
že poprvé tyto příběhy vycházely 
jednotlivě v časopise Čtyřlístek již 

v letech 1986 až 88, pobaví
i dnešní malé čtenáře. 

Vydalo nakladatelství Čtyřlístek

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

11. ledna
Uganda, perla Afriky

Přednáška Jiřího Pasze o tom, jak se 
žije na nejchudším kontinentě

Místní knihovna Radotín
od 19.00 hodin

13. ledna
Novoroční koncert

Základní umělecké školy
Klementa Slavického

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hodin

16.ledna
Kašpárkův svět

Představení divadelního spolku 
Gaudium

Kulturní středisko „U Koruny“
od 16.00 hodin

Bližší informace
v Kulturním středisku Radotín,

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163,

e-mail: ksradotin@seznam.cz,
www.ukoruny.net



Dnes se vůbec nezadýcháte. Našim cí-
lem je seznámit se se dvěma městy na Labi 
a projít se po jejich spojnici, která je krás-
nou promenádou. Procházku doporučuji 
vykonat i v zimě, a to proto, že se nebudete 
muset vyhýbat některým zběsilým cyklis-
tům nebo „inlajnistům“, kteří tuto trasu 
v jiných obdobích notně používají. A zimní 
pohyb má ještě tu výhodu, že při něm do 
plic naženete čerstvý vzduch, prokrvíte cév-
ní systém a nebudete muset se srdcem do 
Poděbrad. Ty lze navštívit při jiné příleži-
tosti. Příkladem budiž níže uvedené řádky.
   Na výlet odjedeme z Prahy - Masary-
kova nádraží a za 55 minut vystoupíme 
v Nymburku, který byl založen AD 1275 
Přemyslem Otakarem II. jako královská 

obranná pevnost na obchodní cestě do 
Polska. Nymburk úspěšně nabýval na 
důležitosti, leč v roce 1631 za vpádů Sasů 
byl notně poničen a trvalo dlouho, než 
se z rány vzpamatoval. Abychom město 
poznali, vydáme se od nádraží Palackého 
třídou, z ní zabočíme druhou ulicí vpravo 

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.1.2010.

1. Vlasta Borovská
Sídliště 1065/5

Radotín                                       
2.Hana Marešová

Na Rymáni 14  
Radotín

3. Anna Šišková
Sídliště 1085

Radotín
jméno...........................................................tel. spojení.............................
adresa.........................................................................................................
znění tajenky..............................................................................................

Po těžké havárii se řidiči obou bourajících vozů probudí vedle sebe v nemocnici. „Poslyšte, 
neviděli jsme se už někde?“ „Kdybychom se viděli pane, tak ... (viz tajenka)!“

LABSKÁ PROMENÁDA

Než vyjedeme do hor�����������������
��������

�������������
����������
����������

�����������������

vá, ale prodyšná souprava bude dítěti 
zajišťovat příjemnou tepelnou izolaci 
a přirozený komfort. Nabídka funkč-
ního prádla i oblečení pro nejmenší je 
velmi pestrá. Pamatujte, že vaše rato-
lest bude v přímém kontaktu se sněhem 
mnohem častěji než Vy, a to hlavně 
zpočátku, kdy bude hodně padat. 
Kde pořídit lyžařské vybavení?
Finančně nejnáročnější je lyžařské 
vybavení začínajícího lyžaře. Určitě 
nezapomeňte na helmu, která by ve 
výbavě žádného začínajícího lyžaře 
neměla chybět. U lyží a bot si roz-
myslete, zda půjdete cestou nákupu 
nového vybavení, nebo cestou bazaru 
či půjčovny. Vezměte v úvahu to, že 
lyže, které koupíte letos, většinou příští 
rok ještě vystačí. Za dva roky už však 
budou určitě krátké. Pro nové vybavení 
mluví hlavně to, že dítě jezdí na svém, 
zvykne si na vybavení a nemusí se pře-
učovat na jiný model lyží. Později lze 
výzbroj dobře prodat v bazaru nebo na 
inzerát. Nevýhodou je ovšem vysoká 
prvotní investice do výbavy. Druhou 
variantou je bazar, kde je možné při 
troše pátrání narazit na zachovalé 
vybavení za rozumnou cenu. Konečně 
třetí varianta, půjčovna lyží, vychází 
nejlépe tehdy, kdy na horách netrávíte 
tolik času. Zajímavým produktem, 
který se objevil v nabídce půjčoven, 
je celoroční půjčení, kdy si na začátku 
sezóny vybavení půjčíte a vracíte ho 
až na konci sezóny. Každý rok tak lze 
u dětí „obměnit“ výbavu a po sezóně ji 
vrátit nazpět do půjčovny. 

JAK NAUČIT DĚTI LYŽOVAT – II. DÍL
V minulém článku jsme se začali 

věnovat problematice výuky jízdy na 
lyžích u malých dětí. K dětským za-
čátkům na svahu pro vás máme ještě 
několik tipů.
Vyrážíme na sjezdovku
Na sjezdovku mezi další lyžaře by dítě 
už určitě nemělo vyrážet bez lyžařské 
přilby. Zbytečně se nesnažte jezdit 
s dítětem příliš rychle. Neurychlujte 
výuku „vozením“ dítěte mezi lyžemi 
nebo na laně. Tyto techniky většina 
lyžařských škol zavrhuje, mohou způ-
sobovat špatné návyky a nedoporučují 
se. Stále buďte hodně trpěliví, případné 
úspěchy dítěte chvalte stejně jako na 
začátku. Přidejte však už na důslednos-
ti a opravujte chyby, které dítě udělá. 
Jak na vleky?
Na sjezdových tratích se s dítětem 
nevyhnete vlekům. Pro začátek jsou 
ideální dětské lanové vleky, kde se 
děti drží za obě ruce lana a to je táhne. 
Tyto vleky však nebývají v každém 
středisku a najdete je navíc většinou 
jen v lyžařských školách. Pro začátek 
jsou proto vhodné kabinkové nebo se-
dačkové lanovky. Obtížnější je to s dí-
tětem na kotvovém nebo na talířovém 
vleku. Pokud jsou k dispozici jen tyto 
vleky, tak volte jen ty pomalejší z nich 
a pouštějte se na ně až v okamžiku, 
kdy bude mít dítě osvojené základy 
lyžování. Poproste vždy obsluhu, aby 
snížila rychlost a pomohla vám k bez-
pečnému nasednutí s dítětem na vlek. 
Myslete na kvalitní oblečení
Na závěr článku bychom vám také rádi 
připomněli, abyste mysleli i na bezpeč-
nost a kvalitní vybavení malého lyžaře. 
Dítě vybavte tak, aby mu nebyla zima. 
Kvalitní funkční prádlo a nepromoka-

Více informací o lyžařské výzbroji 
nejen pro děti, bazaru lyží i celoroč-
ní půjčovně naleznete na
www.skiservis.cz.

do Komenského ulice a z té za školami 
druhou vlevo do Havlíčkovy ulice. Havlíč-
kovou ulicí přes park Hrdinů a přes ulici 
Velké Valy dojdeme do Vodárenské ulice 
a k secesní vodárenské věži z roku 1904. 
Před vodárenskou věží uhneme vpravo do 
ulice Malé Valy. 
   Území mezi Velkými a Malými Valy 
bývalo obranným systémem Nymbur-
ka využívajícím dvou vodních příkopů 
naplněných labskou vodou a dvou pásů 
hradeb. Voda v obou příkopech dodnes 
teče. Z Malých Valů posléze odbočíme 
vlevo do Boleslavské třídy a z ní druhou 
ulicí vpravo do úzké Eliščiny třídy. Na 
jejím konci u Tyršovy ulice je Vlastivědné 
muzeum s expozicí věnovanou spisovateli 
Bohumilu Hrabalovi, jenž dětství a mládí 
prožil v nymburském pivovaru. Na protěj-
ší straně Tyršovy ulice je budova Hálkova 
divadla, které je stavebně spojeno s kaplí. 
Kaple je dochovaným presbytářem chrá-
mu Panny Marie Růžencové ze 13. století, 
který zanikl společně se zde stojícím do-
minikánským klášterem. V 19. století byl 
presbytář upraven na kapli sv. Jana Nepo-
muckého a včleněn do novějšího objektu 

školy a později 
i divadla. Za kap-
lí  se dotkneme 
prost ranstv í  s e 
sochou sv. Jana 
N e p o m u c k é h o 
a před železobe-
tonovým mostem 
z roku 1912, prv-
ním svého druhu 
v  Č e c h á c h ,  s e 
dáme vlevo hlavní 
ulicí. Z ní, ještě 
n e ž  v s t o up í m e 
mezi domy, je na 
druhé straně silni-
ce vidět renesanč-
ní sedmihranná 
věž vodárny. Byla 

zbudována LP 1597 v době tureckého 
ohrožení Evropy, a proto se jí říká Turec-
ká. Vodou zásobovala samospádem pět 
městských kašen. Hlavní ulicí přijdeme 
na náměstí Přemyslovců, kde nás zaujme 
barokní morový Mariánský sloup z roku 
1717 a nárožní loubený renesanční dům 

z roku 1526, stará radnice. 
   Z náměstí vyjdeme Kostelní ulicí na 
Kostelní náměstí, uprostřed něhož se tyčí 
gotický kostel sv. Jiljí s bílou pískovcovou 
věží. Tato nejvýznamnější nymburská 
památka pochází z konce 13. století, do-
tvořena byla ve 2. polovině 14. století za 
přispění huti Petra Parléře. Náměstí, kde 
si též všimneme Starého děkanství z 18. 
století, opustíme ulicí Na Fortně kolem 
tzv. Kamenného domu, vyrostlého na 
základech nymburského hradu, a staneme 
na nábřeží řeky Labe. Na něm vlevo je 
205 m dlouhý pás v roce 1905 romanticky 
zrekonstruovaného opevnění města. 
   Od opevnění se podél hezky upravené 
říční zátoky posuneme k ústí potoka 
Mrliny do Labe, po pravé ruce necháme 
vodní elektrárnu se zdymadly a plavební 
komorou a ocitneme se na asfaltové ces-
tě (2,5 km). Po ní s červenou turistickou 
značkou, která nás doprovází již z Kostel-
ního náměstí, pošlapeme rázným tempem 
po pravém břehu řeky proti proudu až do 
Poděbrad. Cesta je lemována vzrostlými 
topoly, olšemi, hrušněmi, jinými dřevi-
nami, či číhajícími rybáři. Vodní hladinu 
zdobí lekníny, stulíky, anebo rákosí, z ně-
hož vylétávají kachny a různí vodní ptáci. 
Tahle cesta má své kouzlo po celý rok. 
A dozvíme se na ní i o jedné technické 
zajímavosti. Je jí Sánský neboli Lánský 
kanál (2,2 km). Z informační tabule se do-
čteme, že ve zdejší krajině byly v 15. století 
zakládány rybníky a k jejich napájení byl 
mezi nimi v délce 16,5 km zbudován 
kanál, který propojil řeku Cidlinu od vsi 
Sány a řeku Labe do tohoto bodu. V roce 
1930 byl kanál prodloužen do potoka 
Mrliny a původní ústí kanálu připomíná 
spíše zarostlé slepé rameno Labe. Zhru-
ba v polovině korza do Poděbrad se nad 
řekou klene silniční most (1,7 km). Vlevo 
ještě před ním je u cesty houští, za nímž se 
našim zrakům skrývá stáčírna minerální 
vody Poděbradka. Pokud si chce někdo 
cestou odpočinout, může tak učinit třeba 
v přilehlé vsi Velké Zboží připomínané 
roku 1345 (1,4 km). Ale anžto jsme zdatní 
turisté, cupitáme lehce dále. K silničnímu 
mostu v Poděbradech je to už jen kousek 
(2,2 km). 
   První zmínka o Poděbradech se datuje 
k polovině 12. století. Osada pravděpo-
dobně vznikla pode brody přes Labe na  
východní cestě jako náhrada za Přemys-

lovci vypleněnou nedalekou Libici nad 
Cidlinou. V letech 1262 – 1268 král Pře-
mysl Otakar II. nechal pro ochranu cesty 
vybudovat u vsi kamenný hrad. Největšího 
rozkvětu doznala ves v éře středověku za 
panství pánů z Kunštátu. Člen jeho rodu 
Jiří z Poděbrad byl roku 1458 zvolen čes-
kým králem. V roce 
1472 byly Poděbrady 
povýšeny na město. 
A i po něm se poroz-
hlédneme. Nejdříve 
o d  L ab e  v y j d e me 
krátkou Paroubko-
vou ulicí na silniční 
most a dostaneme 
se na druhou stranu 
řeky. Tam na most 
navazuje jeho kolega 
z roku 1831, v jehož 
závěru za modrým 
zábradlím uhneme 
po silničce vpravo 
do lesoparku, bývalé 
daňčí císařské obory 
založené roku 1538. 
   V úpravném porostu hned narazíme na 
místo, kde bylo v roce 1496 popraveno 
10 vůdců vzbouřených kutnohorských 
havířů. Na jejich památku tu byl v roce 
1516 postaven dřevěný Havířský kostelík. 
V 17. století byl nahrazen zděnou stavbou, 
která byla v roce 1896 změněna do sou-
časné podoby. V sousedství si všimneme 
dřevěné zvonice z roku 1615 a studny, 
v níž bývala železitá (krvavá) voda. Od 
kostelíka jdeme zpět souběžně s mostem. 
Od posledního sloupu s vyznačením 
úrovní povodní vyběhneme po schodech 
na mostovku. Takto opět překonáme řeku 
a na konci mostu sestoupíme vpravo po 
schodech na břeh pod zámkem (1 km). Při 
podcházení zámku si ještě chvilku užijeme 
Labe, než se od něho v úrovni lávky a elek-
trárny odkloníme vlevo do parčíku s dět-
ským hřištěm a do ulice Na Kopečku. 
   Za ní na náměstí Anežky České nás vítá 
kostel Povýšení sv. Kříže. Gotická stavba 
ze 14. století, jež prodělala v 16. a 19. sto-
letí úpravy, a byla v ní pohřebena první 
manželka Jiřího z Poděbrad, obsahuje 
cenné interiéry. Od kostela vykročíme 
vlevo do ulice Na Dláždění s pozůstatky 
středověkého špitálu z roku 1444 v domě 
č. 67. Ulice Na Dláždění  nás vyvrhne do 
Palackého ulice poblíž Staré radnice. Re-

nesanční dům ze 16. století  poznáme pod-
le věžičky, která byla k němu přistavěna 
roku 1814. Palackého ulicí pak neomylně 
kráčíme na náměstí Jiřího z Poděbrad 
a do zámku (1,2 km). Zámek vznikl ve 2. 
polovině 16. století přebudováním hra-
du. Tou dobou byl v císařském majetku. 

Nynější pozdně barokní podobu má z let 
1752 – 1757. Od roku 1885 vlastnil ob-
jekt kníže Hohenlohe, který se zasloužil 
o současnou lázeňskou a sklářskou tradici 
Poděbrad. Část zámku je momentálně 
využívána Polabským muzeem. Ze zám-
ku přes náměstí, kde se vypínají morový 
sloup z roku 1765 a v roce 1896 tu osazená 
jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad od 
B. Schnircha, pronikneme Divadelní ulicí 
na náměstí T. G. Masaryka. 
   To je vlastně velkým lázeňským parkem. 
Lázně vznikly počátkem 20. století, když 
v roce 1905 byl navrtán na vnitřním 
nádvoří zámku v hloubce 96,7 m první 
minerálně uhličitý pramen. Rok 1908 
byl potom první lázeňskou sezónou. Od 
roku 1926 se lázně specializují na léčení 
srdečních a cévních onemocnění. V cit-
livě komponovaném parku, v obklopení  
lázeňských zařízení a hotelů, uzříme 
například známé květinové hodiny, ko-
lonádu nebo Eliščino zřídlo. Za prame-
nem Trnka park končí u budovy skláren 
Bohemia a u vlakového nádraží (0,9 km). 
Tam končí též naše procházka. Zbývá 
jen nasednout do vlaku a odjet domů. 
Lehoučká trasa měří všehovšudy zhruba 
13,1 km.  

Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL
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Na Martina po schodech Janáčkuv rekord: 82  vítězství za sezónu

Vánoční dárek dětem a sportovcům

PATIUM Zbraslav - kvalitní sport i dobrá zábava
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Čas od času se objeví nadšenci, kteří nevá-
hají obětovat svůj čas, energii i peníze na vy-
budování něčeho cíleně prospěšného. Ne každý 
si dovede představit, jak je to těžké. Kolik ná-
mahy a invence je třeba vynaložit, aby se něco 
nového zrodilo. A výsledek není nikdy jistý.

217 martinských schodů však už svojí 
jistotu má. Přinejmenším takovou, že již 
počtvrté dokázaly přivést lidi blíže k sobě, 
aby si zasportovali, něco si dokázali a na 
závěr se ještě příjemně pobavili. Již počtvrté 
uspořádali radotínští amatérští volejbalisté 
akci nazvanou 217 martinských schodů. 
Koná se vždy ke svátku sv. Martina a spo-
čívá ve vyběhnutí zmíněného počtu schodů 
z Plánické ulice k vodárně. Zpočátku to 
byla jen taková nenápadná legrace, která se 
však rychle změnila v oblíbenou sportovně - 
společenskou tradici. První ročník byl 
zkušební. Pár zvacích letáčků po místních 
restauracích a tamtam od ucha k uchu. Přes-
tože tehdy počasí nepřálo, sešlo se pětadvacet 
nadšenců a další zvědavci coby přihlížející.

Letos už na startu netrpělivě přešlapovalo 
na šedesát účastníků všech věkových kate-

gorií, od pěti do šedesáti. Po přihlášení byli 
ozdobeni žlutomodrými atletickými čísly. 
Startér s cílařem udržoval spojení vysílač-
kou, na trase nechyběl fotograf 
a cílová technika byla takřka 
profesionální. Vyběhnout 217 
schodů dá pořádně zabrat. Ale 
odměna, která pak nahoře čeká, 
za to stojí. Horký svařáček, vo-
ňavý groček, opečené klobásky 
a lahodná sekaná, to vše k mání  
u mlsného stánku. Nad vším 
však vévodí martinské červené, 
před pár hodinami dovezené 
přímo z Jarinova sklípku z mo-
ravských Valtic. Celé startovní 
pole je nahoře, puls závodníků 
v normě. Hlavní organizátor 
svolává dav k vyhlášení vítězů. 
A jaké že to byly letos ceny? Tra-
diční. Hlavní cenou pro vítěze 
mužských kategorií je dozlatova 
upečená martinská husička. Pro ženy se však 
husa jaksi nehodí. Takže co? I to organizátoři 
vyřešili šalamounsky. Ženy si odnášejí nadí-

vaného kohouta s bohatou oblohou.
Je dobojováno. S přibývajícím soumra-

kem dav pomalu řídne. Prožili jsme pří-
jemné sobotní odpoledne. Trochu zdravé, 
trochu náročné, ale hlavně odpoledne 
ve společnosti lidí, kteří jsou ochotni jít 
podpořit dobrou věc. I letos bylo vybrané 

startovné zasláno unii ROSKA, která se 
zabývá výzkumem roztroušené sklerózy. 
Tak zase za rok.

V lednu příštího roku bude v Lipencích 
otevřena nová tělocvična při základní ško-
le.  Před více než stočtyřiceti lety zvažovali 
tehdejší představitelé obce zdali vystavět 
novou radnici, nebo investovat do vzdělání 
budoucích generací. Zvítězila škola.

Škola v běhu let přežila různé názorové 

proudy – zdali ji zrušit, provozovat jako 
jednotřídku, nebo vyučovat pouze první 

stupeň. V roce 2000 se  přistoupilo k  roz-
sáhlé rekonstrukci školy  s následným  za-
řazením  plné výuky všech devíti ročníků.  
Před zastupiteli tak vyvstal úkol zajištění 
a pokrytí požadavků tělesné výchovy pro 
téměř dvě stě žáků. Jediným řešením byly 
pronájmy hodin v okolních městských 

částech. Děti tak dojíždějí 
autobusem na Zbraslav. Co 
zbude z hodiny tělocviku 
po odečtení času na cestu 
a převlékání, není jistě třeba 
vypočítávat. Po čtrnácti dese-
tiletích začali zastupitelé řešit 
podobný problém jako jejich 
předchůdci: finanční zdroje 
nejsou bezedné a jaké inves-
tici dát přednost? Rozhodnutí 
bylo jednoznačné a v roce 
2007 začala projektová a ná-
sledně technická příprava 
stavby tělocvičny. Samotná 
výstavba započala s prvními 
dny loňského roku, a tak tedy 

za pouhých dvanáct měsíců získala místní 
základní škola a společenské organizace 

jako jsou hasiči,  Sokol a ostatní příznivci 
sportu nové prostory. Rozměry haly 37x19 m 
s výškou stropu 7,5 m umožňují provozovat 
všechny druhy sálových sportů včetně teni-
su. Celková investice činí 28 milionů korun. 
Pro povrch podlahy haly byl vybrán velice 
kvalitní odpružený materiál. Zázemí pro 
potřeby školy je odděleno od šaten pro ve-
řejnost a  dostupnost je výborná (z konečné 
autobusu č. 241, ulicí Obilní, přímo k hale). 
Pro komerční pronájem je uvažováno s část-
kou 350 Kč/hod. a pro příští rok je možné 
rezervovat si požadované časy na interne-
tových stránkách ZŠ a úřadu městské části. 
V letošním roce se podařilo v  Lipencích 
mnoho dalších investičních akcí a směle jej 
můžeme nazvat bohatým a v tomto směru 
významným. Byla  dokončena  tlaková kana-
lizace z Dolních Černošic do obecní čističky, 
zrekonstruovaná část Domu služeb zvýšila 
kapacitu mateřské školy, veřejné osvětlení 
v lokalitě „Nad kravínem“ nebo dvě etapy 
rekonstrukce páteřní komunikace Josefa 
Houdka – Černošická. Vedení radnice je 
přesvědčeno, že i v příštích letech bude spo-
lupráce s Magistrátem hlavního města Prahy 
přinášet podobné stavby a zařízení, které 
budou zpříjemňovat a usnadňovat spoluob-
čanům život v Lipencích.

Úvodní turnaj WILL ovládly
radotínské týmy

Poslední listopadová sobota patřila v no-
vé radotínské hale ženskému lakrosu. První 
turnaj nového projektu Czech Women´s In-
door Lacrosse League (WILL) vyšel nejlépe 
dvěma domácím týmům Girlz a Sexy Kočky, 
které vyhrály oba své zápasy.

Novinka na českém lakrosovém trhu má 
za sebou vydařenou premiéru a během zim-
ní přestávky nabídne WILL několik pokra-

čování. Turnaj přinesl mnoho zajímavých 
poznatků. Jemná úprava pravidel, která byla 
nutná, nepoznamenala výrazněji herní pro-

jevy týmů. Jedinou výraznou změnou oproti 
klasickému pojetí ženského lakrosu je ab-
solutní zákaz sekání. V hale při počtu pěti 
hráček v poli plus brankářka padalo hodně 
branek, často v rychlém sledu. Celkový po-
čet gólů během osmi zápasů je 215, což je 
téměř 27 přesných zásahů na utkání. Hra je 
svižná a nabízí pro diváky rozhodně větší 
atraktivitu. Úvodní hrací den v rámci WILL 
se vydařil a pro další pokračování přislíbil 
ještě zajímavější boje. Nejlépe do soutěže 
vstoupily silné celky z Radotína LCC Girlz 
a LCC Sexy Kočky, které zvládly oba své zá-
pasy. Naopak třetí domácí tým LCC Chicks, 
složený z juniorek, oba duely prohrál. Nut-
no však podotknout, že rozhodně herně 
nepropadl. To se nedá napsat o mladých 
hráčkách FTVS Teen, které v obou duelech 
vysoko prohrály, i když pro tento výběr 
šlo především o sbírání zkušeností. Zbylé 
čtyři týmy si vedly střídavě. Inferno, Slavia, 
Jižní Město a FTVS Retro dokázaly jednou 
vyhrát, jednou však také prohrály, často ve 
vzájemných soubojích.

Výsledky WILL - úvodní turnaj:
FTVS Retro - LCC Girlz 7:10,
LC Jižní Město - LC Inferno 18:9,
Slavia - LCC Chicks 17:16,
LCC Sexy Kočky - FTVS Teen 22:0,
FTVS Retro - LC Jižní Město 16:10,
Inferno - Slavia 20:17,
LCC Chicks - LCC Sexy Kočky 12:21,
LCC Girlz - FTVS Teen 17:3 

Poslední den sezóny otevřel propozičně 
neobvyklý dostih, handicap dvouletých 
koní. Proti favorizované Goldy s Janáčkem 
se ve finiši prosadila a měsíc starý triumf 
z Lysé nad Labem zopakovala hnědka Stáje 
Monika Agro Mainly High. Poté už přišel 
avizovaný šampiónův hattrick. Nejprve i při 

jeho druhém životním startu dovedl v Ceně 
Relay vítězně do cíle dvouletého ryzáka stáje 
Lider Racing Stable Talgada, kterým dosáhl 
v tomto roce svého jubilejního osmdesá-
tého tuzemského vítězství. Zároveň trenér 
vítězného koně Filip Neuberg vyhrál letos 
podvacáté, čímž definitivně získal šampión-
ský titul. Pouze v Ceně www.betino.cz nebyl 
Janáček sázkovým favoritem, ale ani to mu 
nezabránilo poslat čtyřletého valacha stáje 
Pet-Ra Man Kojatín Renesanse krátce po 
startu do čela a v koncovce uhlídat bezmála 
dvoudélkový triumf. Stejným stylem pak 
šampión získal i své letošní poslední vítěz-
ství v Ceně Farmy Levín.  

Dvaadvacátou kapitolou 8. listopadu 
skončila letošní dostihová sezóna na závo-
dišti v Praze - Velké Chuchli, a zároveň jí 
byla završena i celorepubliková termínová 
listina. V sedmi dostizích se představilo 
sedmasedmdesát koní, jejichž poslední před-
stavení před zimní přestávkou sledovalo nad 
očekávání solidně naplněné hlediště.  

Ve všech bodech programu se publiku 
představil jezdecký suverén letošní sezóny, 
čtyřnásobný žokej - šampión Václav Janáček. 
Vyhrál třikrát, čímž dosáhl letošního již 
devátého hattricku, a nový rekord v počtu 
vítězství za jednu sezónu na tuzemských 
drahách zastavil na čísle 82 (výjimečnost 
tohoto výkonu ještě zvýrazňuje fakt, že 
Janáčkova procentuální výherní úspěšnost 
během sezóny neklesla pod třicet procent 
a její konečná hodnota je bravurních 31,4 %). 
Také na druhém a třetím místě jezdeckého 
šampionátu se oproti loňsku nic nezměnilo, 
vicešampiónem zůstal Jiří Chaloupka, bron-
zový stupínek obhájil šampión z let 2004 
a 2005 Jan Rája. Před pátého v pořadí Tomáše 
Lukáška se na celkovou čtvrtou pozici dostal 
úspěšný obhájce žákovského šampionátu Jan 
Verner, jehož jednadvacet vyhraných dostihů 
je historicky druhým nejlepším sezónním 
výsledkem frekventanta denního studia. 
Šampiónský titul mezi jezdci - amatéry zís-
kala poprvé v kariéře Linda Fedorowiczová, 
mezi trenéry již popáté zvítězil Filip Neuberg 
(letos s dvaceti prvními místy, nicméně stej-
ně jako v roce 2007 bez plného zásahu v do-
stihu nejvyšší kategorie). 

Stejně jako v předchozích letech od-
startovala v září letošního roku ve zbra-
slavské bowlingové herně PATIUM další 
sezóna celoročního turnaje amatérských 
družstev – Zbraslavská bowlingová liga.

Ta se hraje s výjimkou prvních pon-
dělků v měsíci až do dubna příštího roku. 
Letos se jí účastní celkem 18 týmů a v pra-
xi tak jde o jednu z nejrozsáhlejších regio-
nálních bowlingových lig v ČR. V PATIU 
ale kromě toho probíhá pravidelně celá 
řada dalších turnajů určených pro bow-
lingovou veřejnost. Každý druhý a čtvrtý 
čtvrtek v měsíci je to „Zbraslavský dudák“, 

zvýhodňující hráče s nevyrovnanými 
výkony, protože se počítají pouze dva 
nejlepší výkony z pěti. Každé druhé úterý 
je pak vyhrazeno turnaji dvojic „Chaozz“, 
třetí čtvrtek v měsíci si mohou zájemci za-
hrát „Megachaozz“, což je sice také turnaj 
dvojic, ale lze na něj přijít i jednotlivě, ne-
boť dvojice vznikají až v průběhu turnaje. 
Podrobnosti ke všem soutěžím podá pří-
padným zájemcům ředitelka turnajů Hana 
Křenková, která v PATIU působí a turnaje 
také sama hraje, takže zná i různé strategie 
a finty. Kromě výchovy talentů, původně 
z řad mládeže, nyní ale již i produkující 

velmi kvalitní dospělé hráče – účastníky 
mnohých registrovaných týmů bowlingu 
v ČR i účastníky mistrovských soutěží, je 
herna PATIUM také místem alternativ-
ních společensko - bowlingových setkání. 
Tradicí se již stal například předvánoční 
závěrečný maškarní bowlingový turnaj, 
který je každý rok zasvěcen nějakému té-
matu. V loňském roce se například museli 
účastníci této akce odít do kostýmů z dob 

„květinových dětí“ a počátků bigbeatu, 
předloni byly tématem pohádkové posta-
vy, letošním tématem je pravěk. 
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Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací


